
Por favor, lea atentamente as instrucións seguintes.

Conteste a este cuestionario de xeito sincero. A información recollida nel ten carácter reservado, ao estar 

protexida polo disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter 

persoal.

O seu resultado servirá soamente de axuda, orientando en que medida posúe a competencia profesional da 

unidade de competencia.

Non se preocupe, con independencia do resultado desta autoavaliación, vostede ten dereito a participar no 

procedemento de avaliación, sempre que cumpra os requisitos da convocatoria.

Cualificación profesional. 

Elaboración de viños e licores

Código.

INA174_2

Nivel.

2

Cuestionario de autoavaliación 
para os traballadores e as traballadoras

Controlar a materia prima e preparar as instalacións e a 
maquinaria de adega

Unidade de competencia. Nivel.

2UC0548_2

A persoa candidata O asesor ou a asesora

Sinatura: nome, apelidos e DNI Sinatura: nome, apelidos e DNI 

Cualificacións profesionais e títulos de formación profesional asociados á unidade de competencia.

Código.

                                                                  ,               de                          de  201

Título de formación profesional. Código. Nivel.

Aceites de oliva e viños MINA02 Grao medio
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Cada actividade profesional principal (APP) componse de varias actividades profesionais secundarias (APS).

Lea atentamente cada APP e a continuación as súas APS. En cada APS marque cunha cruz o indicador de autoavaliación 

que considere máis axustado ao seu grao de dominio das APS. Eses indicadores son os seguintes: 

1. Non o sei facer.

2. Pódoo facer con axuda.

3. Pódoo facer sen precisar axuda.

4. Pódoo facer sen precisar axuda, e mesmo podería formar outro traballador ou traballadora.

Instrucións para cubrir o cuestionario.

Organizar a zona de recepción de materias primas para a elaboración de 
produtos fermentados, cumprindo as normas de prevención de riscos e 

de conservación do ambiente.

APP1 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS1.1 Seleccionar os equipamentos requiridos para cada operación do proceso produtivo de 
obtención de produtos fermentados, seguindo as pautas marcadas nas instrucións de 
traballo.

APS1.2 Comprobar a situación dos equipamentos e as máquinas de produción (esmagadoras, 
prensas e filtros) na adega, segundo as condicións requiridas para a execución das 
operacións de limpeza (parada, baleiramento e protección).

APS1.3 Controlar o estado dos equipamentos e as máquinas de produción en adega, comprobando 
que queden en condicións operativas despois da súa limpeza.

APS1.4 Colocar os sinais de seguridade regulamentaria nos lugares especificados na adega, de 
acordo aos requisitos de seguridade establecidos.

APS1.5 Coutar a área de limpeza na adega, de acordo cos requisitos de seguridade establecidos.

APS1.6 Comprobar a execución das operacións de limpeza manual das superficies, os depósitos, 
as barricas e outros elementos da adega cos produtos requiridos, nas condicións fixadas e 
cos medios establecidos.

APS1.7 Comprobar os niveis de limpeza das instalacións, os equipamentos de produción, os 
sistemas de transporte e outros auxiliares tras a fermentación ao terminar ou iniciar cada 
xornada, quenda ou lote, segundo as pautas establecidas nas instrucións e verificando que 
estean listos para o seu uso.

APS1.8 Comprobar os niveis de desinfección e esterilización dos equipamentos e das instalacións 
da adega, de acordo cos esixidos polas especificacións e as instrucións de traballo.

APS1.9 Verificar que a área de produción se manteña limpa na adega nas condicións requiridas 
para a súa utilización.

APS1.10 Detectar posibles anomalías nas condicións ambientais de traballo, notificarllo ao 
responsable de medidas de seguridade laboral da empresa e propor medidas para a súa 
corrección ou mellora.

APS1.11 Almacenar os produtos e materiais de limpeza-desinfección logo de finalizadas as 
operacións, nos lugares específicos determinados para o seu depósito, evitando riscos e 
confusións.

Preparar as máquinas e os equipamentos de elaboración de produtos 
fermentados, cumprindo as normas de prevención de riscos laborais e 

ambientais aplicables.

APP2 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS2.1 Preparar os equipamentos para a elaboración de produtos fermentados, segundo o 
programa de produción e as instrucións de traballo da operación correspondente.

APS2.2 Regular os equipamentos de selección-lavado, bombeamento-transporte, esmagado, 
selección-lavado e prensaxe, para a elaboración de produtos fermentados, en función das 
características das materias primas e do produto que cumpra obter.

APS2.3 Introducir os valores dos parámetros, (temperatura, tempos e doses) nos equipamentos 
automáticos da adega, de acordo co tipo de operación que se vaia efectuar e as exixencias 
establecidas nas instrucións de traballo.

APS2.4 Realizar os cambios de utensilios para a fermentación, segundo o programa de produción e 
as instrucións de traballo da operación correspondente.

APS2.5 Efectuar as operacións de parada e arranque dos equipamentos para a elaboración de 
produtos fermentados, de acordo coas secuencias establecidas nos manuais ou nas 
instrucións de traballo.
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Efectuar as operacións de mantemento dos equipamentos e medios 
auxiliares seleccionados para a elaboración de produtos fermentados.

APP3 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS3.1 Executar as operacións de mantemento de primeiro nivel dos equipamentos e medios 
auxiliares para a elaboración de produtos na forma e coa periodicidade indicadas ao longo 
do proceso produtivo, segundo instrucións, de acordo ao plan de mantemento da empresa.

APS3.2 Pór a punto os equipamentos de control térmico da fermentación (grupo de frío, 
intercambiadores e electroválvulas) para a vinificación.

APS3.3 Pór a punto os equipamentos de depuración de mostos e viños (filtros e centrífuga) para a 
vinificación.

APS3.4 Detectar posibles anomalías nos equipamentos utilizados na elaboración de produtos 
fermentados, para a súa posterior valoración e o restablecemento da súa operatividade.

APS3.5 Substituír as pezas ou os elementos especificados como de primeiro nivel, avariados ou 
defectuosos nos equipamentos e nas máquinas utilizados na elaboración de produtos 
fermentados, restablecendo o seu normal funcionamento.

APS3.6 Corrixir as anomalías nos equipamentos utilizados na elaboración de produtos 
fermentados, segundo instrucións, ou avisar o servizo de mantemento, se superan o seu 
nivel de competencia.

APS3.7 Rexistrar a documentación referida ao mantemento de primeiro nivel efectuado, para o 
historial de incidencias.

Controlar as condicións hixiénicas e características organolépticas no 
proceso de recepción das materias primas para a elaboración de 

produtos fermentados.

APP4 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS4.1 Comprobar as materias primas (uvas, mazás, etc.), na recepción de adega, controlando a 
súa madureza e as condicións de sanidade e hixiene.

APS4.2 Comprobar as condicións de transporte da vendima no proceso de recepción das materias 
primas (uvas, mazás, etc.), co fin de asegurar a calidade da materia prima.

APS4.3 Comprobar as condicións de descarga da vendima no proceso de recepción co fin de 
asegurar a calidade da materia prima.

APS4.4 Controlar a selección das materias primas e outras froitas, no proceso de recepción, 
comprobando a separación de restos vexetais, grans alterados e outros elementos para a 
súa eliminación.

APS4.5 Efectuar a toma de mostra das materias primas na recepción coas condicións establecidas 
nos manuais de procedementos.

APS4.6 Efectuar os ensaios inmediatos das materias primas na recepción coas condicións 
establecidas nos manuais de procedemento.

APS4.7 Comprobar as características das materias primas entrantes no proceso de recepción, 
contrastándoos cos requisitos de calidade.

APS4.8 Rexistrar os datos das materias primas entrantes no proceso de recepción segundo as 
instrucións de traballo.

Executar operacións preliminares de tratamento das materias primas 
para elaboración de produtos fermentados.

APP5 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS5.1 Executar a sulfitaxe da vendima na recepción, segundo os tratamentos especificados para 
cada elaboración.

APS5.2 Executar a encimaxe da vendima na recepción, segundo os tratamentos especificados para 
cada elaboración.

APS5.3 Comprobar o fluxo de materias primas no proceso da recepción, segundo as necesidades 
do proceso que se vaia realizar.

APS5.4 Corrixir, se procede, o fluxo de materias primas na recepción, segundo as necesidades do 
proceso que se vaia realizar.

APS5.5 Notificar as desviacións, se procede, do fluxo de materias primas na recepción, segundo o 
procedemento establecido.

APS5.6 Verificar a evacuación dos elementos eliminados e os residuos no proceso de recepción, en 
tempo e forma indicados.

APS5.7 Verificar o depósito dos elementos eliminados e os residuos no proceso de recepción nos 
sitios adecuados para cada un deles.

Páxina 3 de 3UC0548_2  Controlar a materia prima e preparar as instalacións e a maquinaria de adega

Versión 11/01/2012


